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O câncer na infância é considerado raro quando comparado com tumores que afetam os adultos. 
Apresentam substancial diferença no desenvolvimento da doença e na resposta terapêutica 
segundo Camargo, 2000. Essas neoplasias têm se destacado como a segunda maior causa de 
morte nos países desenvolvidos em crianças de 0 à 14 anos. De acordo com o Ministério da 

Saúde 2008, a LLA foi o tumor mais comum na faixa etária supracitada correspondendo à 23% 

dos cânceres. A leucemia não-linfóide ou mielóide aguda foi os segundos tipos mais comuns, 

ocorrendo numa taxa de 1/5 das LLA. Os tumores do SNC corresponderam a 22,1% e em 

conjunto com ambas as leucemias corresponderam à metade de todos os cânceres que 
ocorreram nessa faixa etária. Os outros tipos de tumores sólidos mais comuns foram o 

neuroblastoma (7,7%), seguido do tumor de wilms (5,9%) e LNH (5,9%).Para Guimarães, 

2008 o neuroblastoma (NB) é uma neoplasia maligna embrionária do sistema nervoso 
simpático, derivado das células das cristas neurais e que acomete quase exclusivamente crianças 
pequenas, antes dos quatro anos de idade. O NB é o tumor mais freqüente em lactentes (tendo o 
dobro da incidência das leucemias) e o segundo tumor sólido maligno mais freqüente da 
infância, tendo incidência anual media de 9,5 casos/milhão de crianças. Neuroblastoma com 
estadiamento IV significando disseminação de tumor para osso, medula óssea, fígado, 

linfonodos distantes ou outros órgãos. Aproximadamente 70% dos pacientes com NB têm 

doença metastática ao diagnóstico.Mediante tais dados epidemiológicos evidenciamos a 
necessidade do aprimoramento do conhecimento da patologia bem como a melhoria da 
assistência através da sua sistematização.

A escuta do enfermeiro para com os diferentes sujeitos que participam do processo gerencial é a 
porta de entrada para a satisfação das necessidades dos indivíduos e conseqüentemente um 
elemento importante na consolidação do acolhimento (LIMA, M. A. D. S; ROSSI F. R. 2005).

Os procedimentos invasivos e/ou dolorosos embora não possam ser evitados

podem ser suavizados pela humanização da assistência, dos atos e ações de cuidar efetuados pelo 
cuidador ao seu cliente. A assistência humanizada “não é só condição técnica, mas 
prioritariamente a solidariedade, o amor e o respeito pelo ser humano, uma vez que a criança em 
sua condição indefesa e instável, busca em outrem apoio, carinho e compreensão” (PINHEIRO 
& LOPES, 1993, p.128). (GONZAGA, M.L.de C.; ARRUDA, E.N, 1998)

Identificar a média mensal de crianças internadas na enfermaria Pediátrica de um Hospital de 
referência, no Rio de Janeiro com diagnóstico de neuroblastoma IV; Identificar os principais 
diagnósticos de Enfermagem e suas respectivas intervenções para a criança com NB IV; 
Evidenciar a importância do acolhimento como subsídio para o cuidado de enfermagem junto 
ao binômio criança/família. 

A aplicação da SAE propicia a elaboração de um processo de enfermagem sistemático que 
contribui de maneira positiva para o acolhimento efetivo da criança e família na trajetória do 
tratamento oncológico. 
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Delineamos este trabalho através de revisão bibliográfica para identificarmos a importância da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem à criança com referido diagnóstico.

A partir de nossa vivência junto a crianças com neuroblastoma IV, delineamos os principais 
diagnósticos de enfermagem e respectivas intervenções de Enfermagem:

A criança com doença crônica estabelece um vínculo e uma familiaridade com o ambiente 
hospitalar e equipe de saúde devido às internações recorrentes e ao tempo de duração destas 
(AVANCI, B. S. et al, 2009).

A média mensal de crianças internadas com diagnóstico de neuroblastoma IV              foi  de  
2 %.  

Devido ao prognóstico relacionado ao estadiamento do neuroblastoma IV deve-se prestar um 
acolhimento e uma assistência de enfermagem baseada no conforto e enfatizada na paliação do 
cuidado.

Cabe ao enfermeiro promover um cuidado centrado na criança em situação de viver/morrer, 
porém deve-se estabelecer a comunicação entre os pais e/ou cuidadores, pois entendemos ser a 
família o componente essencial na promoção da saúde e no cuidado à criança, com assistência 
integral (AVANCI, B. S. et al, 2009).

A literatura afirma que processo terminal é a condição em que o paciente se encontra na qual já 
não lhe é mais possível curar, mas sim cuidar. Os cuidados ao doente em fase terminal 
representam um grande desafio para os enfermeiros que devem reconhecer que, quando as 
metas do curar deixam de existir, as metas do cuidar devem ser reforçadas. E quando já não lhe 
for mais possível fazer nada para salvar a pessoa do inevitável, que é a morte, algumas medidas 
devem ser tomadas para ajudar a pessoa a morrer com dignidade (AVANCI, B. S. et al, 2009).

O vínculo ocorre por meio do ato de escutar, de dialogar, possibilitando que a criança adquira 
confiança em quem a cuida. Um vínculo pode começar com as primeiras aproximações e os 
primeiros contatos.

Vínculo significa falar da essência da vida humana no sentido em que o ser humano se relaciona 
e se vincula a outras pessoas, sendo feliz e sofrendo em decorrência destas inter-relações 
(AVANCI, B. S. et al, 2009).

Diagnósticos de Enfermagem Intervenções de Enfermagem 

Risco de infecção. Fator de risco: imunossupressão; Monitorar sinais e sintomas locais e sistêmicos de 
infecção; 

Realizar lavagem das mãos antes de qualquer 
procedimento; 

Instalar curva térmica de 4 em 4 horas; 

Monitorar contagem absoluta de granulócitos, de 
glóbulos brancos e os resultados diferenciais; 

Seguir as precauções para neutropenia, quando 
apropriado; 

Orientar os pais sobre a necessidade de limitar visitas. 
Evitando visitantes com quadro infeccioso ou viral; 

Providenciar cuidado a pele em áreas edemaciadas; 

Examinar pele e mucosas em busca de hiperemia, calor 
extremo ou drenagem; 

Obter culturas se necessário; 

Monitorar mudanças no nível de energia/ mal – estar; 

Orientar a família a como evitar infecções. 

 

Fadiga relacionada a condição física debilitada 
caracterizada por aumento das necessidades de 
repouso;  

Ouvir atentamente a criança; 

 Oferecer serviços de forma carinhosa e que indique 
apoio; 

 Explicar às pessoas interessadas como elas podem 
ajudar; 

Investigar dados sobre a resposta psicológica à situação 
e sobre a disponibilidade do sistema de apoio; 

Monitorar a ingestão, registrando a aceitação da dieta 
oferecida; 

 Pesar o paciente a intervalos regulares; 

Encorajar uma ingestão calórica adequada; 

 Confirmar as preferências alimentares do paciente. 

 

 

 

Ansiedade caracterizado pela incerteza relacionada a 
ameaça de morte; 
 

 

 

 

 

 

  

Encorajar os pais a verbalização de sentimentos, 
percepções e medos; 
 
Avaliar a compreensão que os pais tem do processo 

doença; 

 Oferecer informações factuais sobre o diagnóstico, 

tratamento e prognóstico da doença; 

Promover a participação em grupo de apoio; 

Encaminhar os pais ao serviço de saúde mental 

disponível; 

Transmitir atitude isenta de julgamento e ouvir com 

atenção;  

Dor relacionada a incapacidade física crônica 
caracterizada por irritabilidade. 
 

 

Indagar os pais e criança sobre o local, as características 
da dor, de modo a incluir o início / duração, a freqüência, 
a qualidade, a intensidade e os fatores precipitantes; 
 
Determinar o impacto da dor sobre o sono, apetite, 
cognição e atitude de lazer desta  criança. 
 
Oferecer alívio com medicação analgésica observando 

prescrição médica e horários, avaliando o resultado. 

Observar a escala de dor e anotar a melhora efetiva após 

a administração da medicação analgésica. 

 
Documentar a dor do paciente, a intensidade, usando 
escala visual analógica e a resposta ao analgésico, e a 
ocorrência de efeitos colaterais; 
 
 Observar os fatores não verbais de desconforto.  
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